
ESTE LIVRO ESTÁ À VENDA
NESTE LOCAL 

O livro que tem nas mãos pretende mostrar como se envelhece em Lisboa,
fora dos estereótipos do abandono e da miséria. Procuramos contar ‘‘o lado B’’ da velhice:
os casos menos falados nos meios de comunicação, por não venderem desgraça. 
Sentimentos de Uma Vida é um projeto do Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios,
com base nos testemunhos das pessoas idosas utentes destes serviços. É uma homenagem
à terceira-idade no Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. 
Sem esquecer, todavia, o “lado A” da velhice. 

Sentimentos 

     Fotos Alexandre da Silva
       Textos Catarina Nunes

Um projeto do Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios 

Nasci a 10 de 
Outubro de 1975 
– após o 25 Abril,

como se costuma dizer. Só conhe-
ci esta realidade em que, diz-se, há 
liberdade de expressão. Estudei 
informática, fui programador
e, no mundo dos computadores, 
passei para  o tratamento
de imagem e impressão digital. 
Aos 21 anos comecei a trabalhar 
também como manequim e fi z 
formação em teatro o que, mais 
tarde, me permitiu trabalhar em 
televisão, desde a representação
à apresentação. Também fi z
cinema e espero continuar
a representar pois é uma
das minhas formas de expressão. 
Adoro fotografi a, e o que aprendi 
como manequim, frente
às câmaras, tento hoje passar 
a quem eu próprio fotografo. 
Enfi m... Adoro trabalhar e quero 
que a minha vida seja um upgrade 
constante de conhecimento
e experiências.

Dedico este livro, estas fotos, a 
todas as pessoas nele retratadas, 
às que me apoiam e à pessoa que 
me levou a criar este projeto: o 
meu querido pai. Obrigado por 
ajudar este Centro e as pessoas 
nele envolvidas. Ajudar os outros 
é também uma forma de 
autoconhecimento, por isso 
faça-o por si e pelos outros.

Saúde e sucesso, 
Alexandre da Silva

Sou fi lha de mãe 
portuguesa e pai 
angolano e nasci a 

7 de agosto de 1972 na freguesia
de São Jorge de Arroios, em 
Lisboa, cidade onde os meus pais 
se conheceram. A escrita e as pa-
lavras são o meu coração. Sejam 
artigos jornalísticos, histórias de 
pessoas ou uma carta para um 
amigo.
Estudei comunicação, gestão de 
marketing, jornalismo económico, 
escrita criativa, rádio e televisão. 
Procuro conhecimento nas tera-
pias não convencionais aplicadas 
ao bem-estar físico, emocional 
e espiritual, bem como na troca 
de afetos e de experiências com 
outras pessoas.
Comecei a trabalhar em 1995 no 
Diário Económico e sou jorna-
lista no caderno de Economia do  
Expresso desde 1999. Colaborei no 
programa da SIC Notícias Imagens 
de Marca, em 2004.
A escrita de livros manifestou-se 
mais tarde. Em 2005 fui coautora 
do 50 Gurus da Gestão para o 
Século XXI e em 2008 escrevi a 
biografi a ofi cial da atleta moçam-
bicana Lurdes Mutola, o que me 
levou a viver entre Maputo e 
Joanesburgo. Sou parte de África, 
aonde regresso todos os anos.
Encaro o envelhecimento como 
uma sucessão de provas, até que 
chegamos à fi nal prontos para 
descansar em paz.

Estamos juntos! 
Catarina Nunes

www.sentimentosdeumavida.com idade UmaV  
As vendas deste livro revertem integralmente para 
o Centro Social Paroquial de São Jorge de Arroios. 

Obrigado. Está a contribuir para o bem-estar
das pessoas idosas que acompanhamos 24 horas 

por dia, nos sete dias da semana.

À MINHA QUERIDA AVÓ MINDA,
que me ensinou que o envelhecimento
é um processo de clarividência

PARA O MEU PAI,
porque amanhã pode não ser outro dia

15
euros

www.sentimentosdeumavida.com


